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DEUS

1) Na Escritura
Dependemos da revelação

2) Atributos
Alguns são incomunicáveis

3) Decretos
Deus é soberano

4) Criador
Tudo (nós também) vem d’Ele

5) Providente 
Governa o mundo criado

7) Pacto
Condescendente

HOMEM

3) Decretos
Homem é responsável

4) Criado
Existência derivada

5) Dependente 
Da providência divina

6) Queda
Pecador caído

7) Pacto
Alvo da condescendência

8) Mediador
Carente de representante

9) Livre-arbítrio
Vontade comprometida



A LIBERDADE DA VONTADE

CFW9§1. Deus dotou a vontade do homem
de tal liberdade natural, que ela nem é
forçada para o bem ou para o mal, nem a
isso é determinada por qualquer
necessidade absoluta da sua natureza (Dt
30.19; Jo 7.17; Ap 22.17; Tg 1.14; Jo 5.40).



“Aqui, a Confissão se distancia de toda forma de
determinismo moral, o qual sujeitaria as escolhas
humanas a forças fixas, mecânicas ou físicas, ou
mesmo às influências arbitrárias do destino.
Numa palavra, a teologia reformada
categoricamente rejeita o fatalismo e qualquer
determinismo baseado nas forças da natureza.”



“CFW5§4. A onipotência, a sabedoria inescrutável e a
infinita bondade de Deus, de tal maneira se
manifestam na sua providência, que esta se estende até
a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos
e dos homens, e isto não por uma mera permissão, mas
por uma permissão tal que, para os seus próprios e
santos desígnios, sábia e poderosamente os limita, e
regula e governa em uma múltipla dispensação mas
essa permissão é tal, que a pecaminosidade dessas
transgressões procede tão somente da criatura e não
de Deus, que, sendo santíssimo e justíssimo, não pode
ser o autor do pecado nem pode aprová-lo. Is. 45:7; Rm.
11:32-34; At. 4:27-28; Sl. 76:10; II Rs 19:28; At.14:16; Gn.
50:20; Is. 10:12; I Jo 2:16; Sl. 50:21; Tg 1:17.



“CFW3§1. Desde toda a eternidade, Deus, pelo
muito sábio e santo conselho da sua própria
vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo
quanto acontece (Ef 1.11; At 4.27,28; Mt
10.29,30; Ef 2.10), porém de modo que nem
Deus é o autor do pecado (Tg 1.13; 1Jo 1.5), nem
violentada é a vontade da criatura, nem é tirada
a liberdade ou contingência das causas
secundárias, antes estabelecidas (At 2.23; Mt
17.12; At 4.27,28; Jo 19.11; Pv 16.33; At
27.23,24,34,44)”.



AS AÇÕES DO HOMEM

NÃO SÃO DETERMINADAS POR DEUS SÃO DETERMINADAS POR DEUS 

Deus NÃO conhece as 
ações do homem antes 

de elas acontecerem
TEÍSMO ABERTO

Como Deus pode reger 
o mundo se 

desconhece o que 
acontecerá no próximo 

minuto?
DEUS NÃO É 
ONISCIENTE!

Posição incoerente 
com a revelação bíblica

de Deus e de seus 
atributos divinos

Is 46. 9 – 12
Is 45. 1 – 4 

Deus conhece as ações 
antes de elas 

acontecerem. Mas Ele 
não interfere nelas para 
que o homem seja livre

ARMINIANISMO

Como as ações podem 
ser “livres” no real 

sentido da palavra, se 
são fixas e certas, uma 

vez que Deus as 
conhece e registra 

muito antes de 
acontecerem? 
Jo 19. 24, 36

Essas ações certas e 
fixas são conhecidas 
por Deus mas foram 

determinadas por outra 
força que não Deus, 

mais poderosa e 
independente?  

Então, o homem age 
como um robô e não é 
responsável por seus 

atos
DETERMINISMO

As ações do homem 
são livres (livre agência) 
e voluntárias, apesar de 
determinadas por Deus

At 4.26 – 28
CALVINISMO 

Como Deus poderia 
julgar com justiça  
alguém que não é 

responsável por seus 
próprios atos?

Posição incoerente 
com a revelação bíblica 

e com a experiência 
humana

Rm 14.12

Posição coerente com a 
doutrina bíblica de um 
Deus Soberano,  que 

rege todo o universo de 
acordo com seu plano 
e julga homens como 
livres e responsáveis

Apocalipse

Pode não caber na 
minha lógica, mas 

certamente cabe na 
lógica divina.

Por isso o Cap 1 da 
CFW é sobre a 

ESCRITURA!



O QUE REALMENTE É LIVRE-ARBÍTRIO
(definindo termos – mudar!)

CFW9§2. O homem, em seu estado de inocência,
tinha a liberdade e o poder de querer e fazer
aquilo que é bom e agradável a Deus (Gn 2.16),
mas de modo que fosse possível mudar, de sorte
que pudesse cair dessa liberdade e desse poder
(Gn 2.16,17; Gn 3.6; Ec 7.29, Cl 3.10).



Pb. Solano Portela:
http://temporamores.blogspot.com.br/2009/07/oqueosreformadosentendemporlivre.html

... a plena liberdade existiu no que a CFW chama de 
“estado de inocência”, ou seja, até a queda em pecado. 

No Cap. 4, seção 2, falando “da Criação”, a CFW indica 
que nossos primeiros pais foram “deixados à liberdade da 
sua própria vontade, que era mutável”. Voltando ao Cap. 
9, quando o pecado entrou no mundo, o homem perdeu 

essa “liberdade e poder”:

“...Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas 
astúcias” – Ec 7.29.



A INTERPRETAÇÃO DA “MUTABILIDADE”

CFW4§2. Depois de haver feito as outras criaturas,
Deus criou o homem, macho e fêmea, com almas
racionais e imortais, e dotou-as de inteligência, retidão e
perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo
a lei de Deus escrita em seus corações, e o poder de
cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la,
sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, que
era mutável. Além dessa escrita em seus corações,
receberam o preceito de não comerem da árvore da
ciência do bem e do mal; enquanto obedeceram a este
preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e
tiveram domínio sobre as criaturas. Ref: Gn 1:27 e 2:7; Sl
8:5; Ec 12:7; Mt 10:28; Rm 2:14, 15; Cl 3:10; Gn 3:6.



Livre Arbítrio Livre Agência Livre Agência Liberdade Total

Pré-Queda Pós-Queda
Não Renascido

Pós-Queda
Renascido

Glorificado

Capaz de Pecar Capaz de Pecar Capaz de Pecar Capaz de Não 
Pecar

Capaz de Não 
Pecar

Incapaz de Não 
Pecar

Poder para 
vencer o pecado

Incapaz de 
Pecar

←PODER DE MUDANÇA!



CFW9§3. O homem, ao cair no estado de pecado, perdeu
inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer
bem espiritual que acompanhe a salvação (Rm 5.6; Rm
8.7-8; Jo 15.5), de sorte que um homem natural,
inteiramente avesso a esse bem (Rm 3.9,10,12,23) e
morto no pecado (Ef 2.1,5; Cl 2.13), é incapaz de, pelo
seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se
para isso (Jo 6.44,65; 1Co 2.14; Tt 3.3-5).



Pb. Solano Portela:

... a plena liberdade existiu no que a CFW chama de 
“estado de inocência”, ou seja, até a queda em pecado. 

No Cap. 4, seção 2, falando “da Criação”, a CFW indica 
que nossos primeiros pais foram “deixados à liberdade da 
sua própria vontade, que era mutável”. Voltando ao Cap. 
9, quando o pecado entrou no mundo, o homem perdeu

essa “liberdade e poder”:

“...Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas 
astúcias” – Ec 7.29.



Livre Arbítrio Livre Agência Livre Agência Liberdade Total

Pré-Queda Pós-Queda
Não Renascido

Pós-Queda
Renascido

Glorificado

Capaz de Pecar Capaz de Pecar Capaz de Pecar Capaz de Não 
Pecar

Capaz de Não 
Pecar

Incapaz de Não 
Pecar

Poder para 
vencer o pecado

Incapaz de 
Pecar← PERDA DO PODER  

DE MUDANÇA!





Devemos notar cuidadosamente que
liberdade não é idêntico a habilidade.
Confundir essas duas coisas contribui para
muitos pensamentos falsos sobre a
liberdade da vontade. Muitas pessoas
realmente querem dizer habilidade
quando mencionam liberdade. Elas falam
do homem sendo livre para fazer o bem ou
o mal quando, na realidade, querem dizer
que o homem é capaz de fazer o bem ou o
mal. Elas erram seriamente nisso. Pois a
Bíblia clara e consistentemente ensina (1)
que o homem é livre para fazer o bem ou o
mal, que ele desfruta de liberdade para
fazer ambos, mas (2) que ele é capaz de
fazer apenas o mal por causa de sua
condição caída (Dt 30.19, Jo 6.44).



Pb. Solano Portela:
O livre arbítrio, portanto, faz parte da natureza criada, mas não
subsiste na natureza caída. Como pecadores, não podemos realizar
qualquer “bem espiritual” que leve à salvação. Nesse sentido, toda a
raça humana está morta “no pecado”. As pessoas são incapazes,
cegas pelo pecado, de converter-se, ou mesmo “de preparar-se para
isso”. Perdemos, portanto, o livre arbítrio, com a queda em pecado:

“... o pendor da carne é inimizade contra Deus... os que estão na
carne não podem agradar a Deus” – Rm 8.7-8;

“... Não há justo, nem um sequer... não há quem busque a Deus;
todos se extraviaram...” – Rm 3.10 a 12;

“Ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não o trouxer” –
Jo 6.44.



... o pecado também envolve a perda da liberdade, ou daquilo a que
geralmente chama liberum arbitrium – livre arbítrio, vontade livre.
Esta questão deve ser respondida com discriminação pois, colocada
desta maneira geral, pode ser respondida negativa e positivamente.
Em certo sentido, o homem perdeu a sua liberdade; noutro
sentido, não a perdeu. Há uma certa liberdade que é possessão
inalienável de um agente livre, a saber, a liberdade de escolher o que
lhe agrada, em pleno acordo com as disposições e tendências
predominantes da sua alma. O homem não perdeu nenhuma das
faculdades constitucionais necessárias para constituí-lo um agente
moral responsável. Ele ainda possui razão, consciência e a liberdade
de escolha. Ele tem capacidade para adquirir conhecimento e para
sentir e reconhecer distinções e obrigações morais; e os seus afetos,
tendências e ações são espontâneos, de sorte que ele escolhe e
recusa conforme ache que o objeto de exame lhe sirva ou não.

Louis Berkhof – Teologia Sistemática p. 241



...o homem perdeu a sua liberdade material, isto
é, o poder racional de determinar o procedimento,
rumo ao bem supremo, que esteja em harmonia
com a constituição moral original da sua natureza.
O homem tem, por sua natureza, uma irresistível
inclinação para o mal. Ele não é capaz de
compreender e de amar a excelência espiritual, de
procurar e realizar coisas espirituais, as coisas de
Deus, que pertencem à salvação.

Louis Berkhof – Teologia Sistemática p. 241



Eu sou o agente livre moralmente
responsável; eu sou o escravo do pecado que
Cristo deve libertar; eu sou o ser degradado
que tenho unicamente em mim a escolha
contra Deus até que ele renove meu coração.

J. I. Packer – Teologia Concisa p. 82



NOSSA CONDIÇÃO ATUAL

CFW9§3. O homem, ao cair no estado de pecado, perdeu
inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer
bem espiritual que acompanhe a salvação (Rm 5.6; Rm
8.7-8; Jo 15.5), de sorte que um homem natural,
inteiramente avesso a esse bem (Rm 3.9,10,12,23) e
morto no pecado (Ef 2.1,5; Cl 2.13), é incapaz de, pelo
seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se
para isso (Jo 6.44,65; 1Co 2.14; Tt 3.3-5).



YouTube – John Piper: Os mortos vivos



NOSSA CONDIÇÃO ATUAL

CFW9§3. O homem, ao cair no estado de pecado, perdeu
inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer
bem espiritual que acompanhe a salvação (Rm 5.6; Rm
8.7-8; Jo 15.5), de sorte que um homem natural,
inteiramente avesso a esse bem (Rm 3.9,10,12,23) e
morto no pecado (Ef 2.1,5; Cl 2.13), é incapaz de, pelo
seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se
para isso (Jo 6.44,65; 1Co 2.14; Tt 3.3-5).





HISTÓRIA DA DOUTRINA

Agostinho          x           Pelágio
(354 – 430)                  (360 – 435)

Calvino (istas)     X       Armínio (anos)
(1509 – 1564)              (1560 – 1609)

Lutero              X           Erasmo
(1483 – 1546)              (1466 – 1536)





A CONTROVÉRSIA SOBRE O 

LIVRE ARBÍTRIO

ROUND 1
AGOSTINHO X PELÁGIO



Monergismo humano

“Se eu devo, eu posso”
O poder da vontade humana é decisivo na salvação

(João 3.16 e a capacidade de crer)

Pelágio era um monge britânico 
que apareceu em Roma, por 

volta do ano 400 d.C.

Pelágio negava a contaminação do
pecado original (pecamos por
socialização), e afirmava a inocência da
alma e a absoluta capacidade de livre
escolha tanto moral, quanto espiritual



Agostinho defendia a doutrina 
“do pecado original” e seus 

inevitáveis efeitos mortais sobre 
a vida de todos os descendentes 

de Adão

Todo ser humano é escravo do 
seu pecado, morto 

espiritualmente, cego, “filho da 
ira por natureza”, e carece 

absolutamente da ação graciosa 
de Deus em todos os seus 

aspectos para ser salvo







Rev. Ewerton Tokashiki:
http://www.monergismo.com/textos/arminianismo/controversia_agostinho_pelagio.htm

O Pelagianismo foi condenado oficialmente como heresia pela Igreja antiga nos
concílios de Cartago (418 d.C.), de Éfeso (431 d.C.) e finalmente no Concílio de
Orange II (529 d.C.).

MAS...

...o próprio Agostinho ainda possuía certas incoerências em sua doutrina

.... O pelagianismo não morreu completamente

ASSIM...
...surgiu outro sistema doutrinário conhecido como Semipelagianismo, que
procurava estabelecer um sincretismo entre as doutrinas de Agostinho e Pelágio. O
objetivo era de acalmar os ânimos desta controvérsia, e resolver alguns aspectos
teológicos acerca da liberdade e responsabilidade humana, que o sistema
agostiniano não havia resolvido.

O Semipelagianismo tem sido a doutrina oficial da Igreja Católica Romana: o
pecado afeta a raça humana mas não a tal ponto que o homem não seja capaz de
tomar uma escolha livre a favor de Deus.



A CONTROVÉRSIA SOBRE O 

LIVRE ARBÍTRIO

ROUND 2
LUTERO X ERASMO



Erasmo de Rotterdam
CATÓLICO HUMANISTA
Defende o livre-arbítrio

Semipelagiano - SINERGISMO

Martinho  Lutero
REFORMADOR

Nega o livre-arbítrio

MONERGISMO DIVINO







O Concílio de Trento, realizado de 1545 A 1563: CONTRA-REFORMA



CONCÍLIO DE TRENTO COMENTÁRIO DE CALVINO

Cânone 4: “Se alguém
disser que o livre-arbítrio
do homem [quando]
movido e despertado por
Deus, por consentimento
ao chamado e ação de
Deus, não coopera de
forma alguma com
respeito ao inclinar-se e
preparar-se para obter a
graça da justificação, [e]
que ele não pode recusar
seu consentimento se o
desejar, mas que, como
algo inanimado, nada faz
e é meramente passivo,
que seja anátema”.

“Certamente obedecemos a Deus com a nossa
vontade, mas é com uma vontade que ele
formou em nós. Assim, aqueles que atribuem
qualquer movimento apropriado ao livre-
arbítrio, à parte da graça de Deus, não mais
fazem do que arrancar o Espírito Santo. Paulo
declara, não que uma faculdade de vontade foi
dada a nós, mas que a própria vontade foi
formada em nós (Fp 2.13) e, assim, o
consentimento ou obediência à uma vontade
justa não vem de ninguém além de Deus. Ele
age dentro de nós, sustentando e movendo o
nosso coração e nos atraindo pelas inclinações
que ele mesmo produziu em nós. Assim diz
Agostinho. Que preparo pode haver no coração
de ferro até que, por uma mudança
maravilhosa, comece a ser um coração de
carne?”



CONCÍLIO DE 
TRENTO 

COMENTÁRIO DE CALVINO

Cânone 5: “Se
alguém disser
que após o
pecado de Adão,
o livre-arbítrio
foi perdido e
destruído, ou que
ele é algo apenas
em nome, na
verdade um
nome sem uma
realidade, uma
ficção introduzida
na igreja por
Satanás, seja
anátema.”

“Que nós não levantemos uma discussão sobre uma
palavra. Mas como por livre-arbítrio eles entendem uma
faculdade de escolha perfeitamente livre e sem
preconceitos de ambos os lados, aqueles que afirmam
que isso é meramente para usar um nome sem uma
substância, tem a autoridade de Cristo quando ele diz
que livres são aqueles que o Filho liberta e que todos os
outros são escravos do pecado. Liberdade e escravidão
são com certeza contrários um ao outro. Quanto ao
próprio termo, que Agostinho seja ouvido quando
afirma que a vontade humana não será livre enquanto
estiver sujeita às paixões que a dominam e escravizam.
Em outro lugar, ele diz, “Sendo a vontade dominada
pela depravação na qual tem caído, a natureza se
encontra sem a liberdade”. Novamente, “O homem, ao
fazer um mau uso do livre-arbítrio, o perdeu e perdeu a
si mesmo”.





A reforma protestante foi caracterizada por sua rejeição da
ideia da autonomia do livre-arbítrio e por uma visão que
exaltou a soberania de Deus. No contexto de um país
altamente influenciado pelo Catolicismo Romano, é
interessante notar que Lutero, no seu livro “De Servo
Arbítrio”, disse que a discussão sobre o purgatório, o
papado, e outros aspectos de catolicismo não era de muita
importância. A diferença-chave entre Roma e o verdadeiro
cristianismo, segundo Lutero, é a questão do livre arbítrio.
Os reformadores foram totalmente unânimes em condenar
a doutrina do livre arbítrio, como era entendida pelos
católicos, e mais tarde, pelos arminianos. Para eles esta
doutrina estaria associada com o pelagianismo e era a fonte
de todas as heresias dos católicos.

Teologia Sistemática – Alan Myatt e Franklin Ferreira p. 227







Rev. Ewerton Tokashiki:
http://www.monergismo.com/textos/arminianismo/controversia_agostinho_pelagio.htm

Foi esse sistema teológico [semipelagianismo] que
os Reformadores enfrentaram. E deste sistema
Jacobus Arminius derivou a sua teologia que ficou
conhecida como Arminianismo.



A CONTROVÉRSIA SOBRE O 

LIVRE ARBÍTRIO

ROUND 3
CALVINISTAS X ARMINIANOS



Jacobus Arminius (1560 – 1609)

(1) Livre-Arbítrio (ou capacidade humana): o homem, mesmo
caído, ainda tem condições de atender (ou recusar) por si
mesmo ao chamado do evangelho, vindo por seus próprios
recursos (alguns arminianos discordam dessa “simplificação” e
falam da necessidade de graça preveniente) a arrepender-se e
exercer a fé. Para os arminianos, não existe morte espiritual
em termos absolutos;

(2) Eleição Condicional: Deus não teria marcado ninguém para
salvar-se ou perder-se, mas a eleição antes da fundação do
mundo seria baseada na presciência divina, que elegeria
aqueles que, de antemão, Deus previu que iriam arrepender-se
e crer;

(3) Expiação Geral ou Ilimitada: Jesus Cristo não teria morrido por
pessoas específicas, mas sim por toda a humanidade, apenas
possibilitando a salvação de qualquer pessoa que, dentro da
história, creia em sua morte expiatória.

(4) Graça Resistível: a graça de Deus pode ser resistida no convite
à salvação. Até mesmo depois de "salvo", o homem pode
resistir a Deus de modo a vir a perder-se total e finalmente;

(5) Insegurança da Salvação: ninguém pode garantir que os que
são verdadeiramente regenerados vão perseverar até o fim, ou
seja, uma pessoa que hoje se presume salva, amanhã poderá
vir a perder sua salvação (alguns discordam deste ponto).

Os Cinco Pontos 
Arminianos

(Remonstrantes)
1610



Holanda 

Dordrecht
(ou “Dort”)  



Os Cinco Pontos  
“Calvinistas”

1619

João Calvino (1509 – 1564)

1) Depravação Total: após a Queda, o homem é totalmente
incapaz de escolher o bem quanto a questões espirituais, visto
estar morto em delitos e pecados;

2) Eleição Incondicional: Deus, antes da fundação do mundo, em
seu propósito eterno e soberano, segundo o conselho da sua
vontade, em amor elegeu alguns pecadores para a salvação,
independente de quaisquer méritos que neles se observassem,
nem tampouco previsão de arrependimento e fé;

3) Expiação Limitada: ao enviar seu Filho para ser morto por
causa dos pecados dos homens, Deus, na verdade, tinha em
mente propiciar o único meio para que seus eleitos pudessem
ser salvos, o que lhes garante eterna salvação, enquanto a
expiação arminiana é universal e, contudo, não garante a
salvação de ninguém em termos absolutos;

4) Graça Irresistível: os eleitos, dentro do tempo, serão chamados
por Deus para sair de suas sepulturas espirituais, isto de um
modo irresistível, no ato da aplicação da redenção pelo Espírito
Santo (regeneração), uma vez que esta redenção eterna foi-lhes
conquistada objetivamente por Deus Filho.

5) Perseverança dos Santos: a salvação do eleito é eterna, uma vez
que a mesma graça de Deus que o salvou agirá eficazmente em
sua vida, de maneira que não poderá cair total e finalmente,
pois justificação, regeneração e adoção são irreversíveis.





“Arminianos de coração (como Armínio e Wesley) enfaticamente não negam a depravação total (ainda que
prefiram outro termo para indicar a incapacidade espiritual humana) ou a absoluta necessidade de graça
sobrenatural para até mesmo o primeiro exercício de uma boa vontade para com Deus”

“O calvinismo é a teologia que enfatiza a soberania absoluta de
Deus como a realidade totalmente determinante,
principalmente no que diz respeito à salvação. A maioria dos
calvinistas clássicos ou calvinistas rígidos concorda que os seres
humanos são totalmente depravados (incapazes de fazer
qualquer coisa espiritualmente boa, incluindo o exercício de boa
vontade para com Deus)”

O arminianismo de cabeça possui uma ênfase no livre-arbítrio que está alicerçada no lluminismo e é mais
comumente encontrado nos círculos protestantes liberais (até mesmo entre pessoas reformadas
liberalizadas). Sua marca característica é uma antropologia otimista que nega a depravação total e a
absoluta necessidade de graça sobrenatural para a salvação. É otimista acerca da habilidade de seres
humanos autônomos em exercerem uma boa vontade para com Deus e seus semelhantes sem a graça
preveniente (capacitadora, auxiliadora) sobrenatural, ou seja, é pelagiano ou no mínimo semipelagiano.



Sinergismo é qualquer crença teológica na livre participação humana na
salvação. Suas formas heréticas na teologia cristã são pelagianismo e
semipelagianismo. A primeira nega o pecado original e eleva as habilidades
humanas morais e naturais para viver vidas espiritualmente completas. A
última abraça uma versão modificada do pecado original, mas acredita que
os humanos têm a habilidade, mesmo em seu estado caído, de iniciar a
salvação ao exercer uma boa vontade para com Deus. Quando teólogos
conservadores declaram que o sinergismo é uma heresia, eles
frequentemente estão se referindo a estas duas formas pelagianas de
sinergismo. Contrário aos críticos confusos, o arminianismo clássico não é
pelagiano e nem semipelagiano! Mas é sinergístico. O arminianismo é o
sinergismo evangélico em oposição ao sinergismo herético e humanista. O
termo sinergismo será utilizado em todo este livro e o contexto deixará claro
que tipo de sinergismo ele quer dizer. Quando o sinergismo arminiano for
referido, estou me referindo ao sinergismo evangélico que afirma a
preveniência da graça para que todo humano exerça uma boa vontade
para com Deus, incluindo a simples não resistência à obra salvadora de
Cristo.

Roger Olson, pág. 24



Filipenses 1.29: pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer nele, mas também o 
padecer por ele,

“O homem, caindo em um estado de pecado, perdeu totalmente todo o poder de
vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação, de sorte que um
homem natural, inteiramente adverso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu
próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso” (CFW, IX, 3).

2 Coríntios  4.3 – 4: ... o deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não 
resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus.

II Timóteo  2.25 corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o 
arrependimento para conhecerem plenamente a verdade

João 6.44 Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer.

João 6.65 ... ninguém pode vir a mim, se pelo Pai lhe não for concedido.

I Coríntios 2.14: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são 
loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.

TULIP – Depravação Total
O homem tem livre-arbítrio? Pode escolher Deus?

Efésios 2.1 Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,



CFW9§4. Quando Deus converte um pecador e o
transfere para o estado de graça, ele o liberta de sua
natural escravidão ao pecado e, somente por sua graça,
o habilita a querer e a fazer com toda a liberdade o que
é espiritualmente bom (Cl 1.13; Jo 8.34,36; Fp 2.13; Rm
6.18,22), mas isso de tal modo que, por causa da
corrupção ainda existente nele, o pecador não faz o
bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom,
mas, também o que é mau (Gl 5.17; Rm 7.15,21-23; 1Jo
1.8,10).



Temos evidência na Bíblia a favor da corrupção total do ser
humano. Nenhum aspecto dele ficou sem dano por causa da queda.
A mente, as emoções e a vontade, juntas sofreram as
consequências do pecado. Nós vimos que o ser humano inteiro é
afetado. Mas qual a gravidade de sua situação? O homem tem
capacidade de mudar-se a si mesmo para se tornar bom?
Jr 13:23: “Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas
malhas? Então podereis também vós fazer o bem, habituados que
estais a fazer o mal!” A pessoa acostumada a fazer o mal é uma
pessoa com uma natureza má, como já vimos. Uma pessoa assim
não tem capacidade de mudar a sua natureza.
Em João 6:44 Jesus disse: “Ninguém pode vir a mim, se o Pai que
me enviou não o trouxer...” “Ninguém pode” significa que a pessoa
em si não é capaz. Ela não é livre. Como Paulo diz em Romanos
6:16, ela é escrava do pecado.

Teologia Sistemática – Alan Myatt e Franklin Ferreira p. 133



Na Escritura, o coração se refere ao centro da vontade humana de
onde procedem os pensamentos e as atitudes (Mt 15.18,19). E a
própria fonte da existência moral do ser humano. Essa fonte está
corrompida. Não apenas parcialmente corrompida, mas
desesperadamente corrompida. Como pode essa fonte ser
mudada? Jeremias diz que isso é impossível ao ser humano: "Pode,
acaso, o etíope mudar a sua pele ou o leopardo, as suas manchas?
Então, poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal"
(Jr 13.23). Assim como o leopardo não consegue mudar a sua
pele, o ser humano também não consegue mudar a sua natureza
pecaminosa, por isso a regeneração precisa ser uma obra divina.
Por natureza, o ser humano é oposto a Deus, como o apóstolo
Paulo declara: "Por isso, o pendor da carne é inimizade contra
Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar.
Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus" (Rm
8.7,8).

Leandro Lima - Razão da Esperança, p.358







CFW9§4. Quando Deus converte um pecador e o
transfere para o estado de graça, ele o liberta de sua
natural escravidão ao pecado e, somente por sua graça,
o habilita a querer e a fazer com toda a liberdade o que
é espiritualmente bom (Cl 1.13; Jo 8.34,36; Fp 2.13; Rm
6.18,22), mas isso de tal modo que, por causa da
corrupção ainda existente nele, o pecador não faz o
bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom,
mas, também o que é mau (Gl 5.17; Rm 7.15,21-23; 1Jo
1.8,10).



Pb. Solano Portela:
A situação atual da humanidade, sem livre arbítrio, é de escravidão ao pecado,
mas a conversão, operada pelo toque regenerador do Espírito Santo é a
libertação dessa escravidão. É a graça de Deus que habilita o homem a querer
fazer o que é espiritualmente bom. Como permanecemos ainda pecadores e
vivemos em um mundo marcado pelo em pecado, não podemos realizar o bem
perfeito, e eventualmente caímos também em pecado, mesmo depois de
salvos:

“... todo o que comete pecado é escravo do pecado... Se, pois, o Filho vos
libertar, verdadeiramente sereis livres” – Jo 8.34 e 36;

“Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho
do seu amor” – Cl 1.13;

“... uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça” – Rm 6.18;

“... nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que
prefiro, e sim o que detesto” – Rm 7.15.



Livre Arbítrio Livre Agência Livre Agência Liberdade Total

Pré-Queda Pós-Queda
Não Renascido

Pós-Queda
Renascido

Glorificado

Capaz de Pecar Capaz de Pecar Capaz de Pecar Capaz de Não 
Pecar

Capaz de Não 
Pecar

Incapaz de Não 
Pecar

Poder para 
vencer o pecado

Incapaz de 
Pecar



§V. É no estado de glória que a vontade do
homem se torna perfeita e imutavelmente
livre para o bem só (Ef 4.13, Jd 24, 1 Jo 3.2).



Pb. Solano Portela:
Somente na eternidade, em nossa glorificação, é que a nossa

vontade “se torna perfeita e imutavelmente livre para o bem só”:

“Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos
que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele” – 1 Jo
3.2



Livre Arbítrio Livre Agência Livre Agência Liberdade Total

Pré-Queda Pós-Queda
Não Renascido

Pós-Queda
Renascido

Glorificado

Capaz de Pecar Capaz de Pecar Capaz de Pecar Capaz de Não 
Pecar

Capaz de Não 
Pecar

Incapaz de Não 
Pecar

Poder para 
vencer o pecado

Incapaz de 
Pecar


